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Pressmeddelande

Miljonbidrag till tre nya utvecklingsprojekt i Svinesundsregionen
EU-programmet Interreg Sverige-Norge beslutade på torsdagen att bevilja tre nya utvecklingsprojekt i
Svinesundsregionen – gränsregionen mellan Oslo och Göteborg. Projekten handlar om turism, blå tillväxt
och grön tillväxt och ska bidra till en vidareutveckling inom nämnda områden.
De tre projekten ”Gränsen som attraktion – gränslösa möjligheter för företag inom turism/reiseliv”,
”Framtiden är blå i Svinesundsregionen 2” och ”Grön Tillväxt Trä – en gränsregion som växer på trä” som
godkänts har en samlad ekonomi på totalt 2,3 miljoner euro.
- Genom vårt gränsregionala samarbete nyttjar vi verkligen de möjligheter som gränsen skapar för tillväxt,
säger Peter Dafteryd, vice ordförande i Svinesundskommittén. Dessa tre projekt är viktiga för tillväxten i
regionen, och det är glädjande att vi får möjlighet att fördjupa vårt arbete inom dessa områden.
- Detta är ytterligare ett bidrag till att stärka våra relationer över gränsen. Detta är projekt som vi har en
stark tro till och som på sikt kommer att gagna alla kommuner i gränsregionen, säger Linda Marie
Engsmyr, ordförande för Svinesundskommittén.
En gemensam nämnare för de tre projekten är en stark tro på gränsregionen som en långsiktigt hållbar
tillväxtregion.
- Det finns en stor potential i gränsregionen som bör förverkligas ytterligare och det krävs projekt som
ger mervärde. De tre projekten som godkänts är viktiga för Østfolds och gränsregionen satsning på
bioekonomi och med stöd från Interreg kan vi stärka vårt arbete för en hållbar utveckling i regionen. Vi
ser fram emot fortsättningen, säger näringschef Anne Wold i Østfold fylkeskommune.
Om projekten:
Projektet ”Gränsen som attraktion – gränslösa möjligheter för företag inom turism/reiseliv” fokuserar på
besöksnäringen och ska stärka samarbetet över gränsen. Målet med projektet är att bidra till att skapa nya
långsiktiga gränsöverskridande företagssamarbeten och nya gränsregionala produkter.
Svinesundskommittén och Visit Østfold är projektägare och samarbetar med Västra Götalandsregionen,
Østfold fylkeskommune, Länsstyrelsen Västra Götaland, Regionalpark Haldenkanalen, Ytre Hvaler
nasjonalpark, Fyrbodals kommunalförbund, Dalsland Turist AB, Bengtsfors kommun, Fredrikstad
kommune, Visit Fredrikstad og Hvaler, Halden kommune, Halden Turist, iSarpsborg, Sarpsborg kommune,
Strömstad kommun, Tanum Turist, Utsikten Scandinavian School, Camp Dalsland och Aktivum AS.
Projektet ”Framtiden är blå i Svinesundsregionen 2” handlar om att skapa rätt förutsättningar för att
stärka den blå tillväxten i gränsregionen genom en strategisk och hållbar kustzonplanering och skapa
långsiktigt hållbar branschutveckling inom marina och maritima näringar med fokus på sjömat.
Svinesundskommittén och Østfold fylkeskommune är projektägare och samarbetar med Västra
Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland och Fredrikstad kommune.
Projektet ”Grön Tillväxt Trä – en gränsregion som växer på trä” syftar till att öka användningen av trä
inom byggande och i nya produkter. Projektet kommer att nyttja de offentliga aktörernas roll som
föregångare och beställare. Svinesundskommittén och Østfold fylkeskommune är projektägare och
samarbetar med Fyrbodals kommunalförbund, Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst, Innovatum,
Trebruk, Smart innovation och Stenebyskolan.
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Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna Østfold och
Västra Götaland. Syftet med kommittén är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan
länderna. Kommittén jobbar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådet. Våra fokusområden är blå
och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter.
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